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We interpeteren vanuit de beperkte informatie die we krijgen dat de transitie van een 
Multi functionele NGO naar een schoolinstituut met NGO taken als weeshuis en home 
base care, langzaam vorm krijgt.
Joe is hard bezig om de dorpen zelfstandig te krijgen d.m.v. Het In kaart brengen en 
toewijzen van de stukken grond die nog niet bezet zijn. Overleg met de overheid is 
belangrijk.
We constateren dat het personeel voor het onderwijs voor volwassenen nu afgevloeid of 
herplaatst is.

Besloten wordt dat de school op Makeni Centre ons belangrijkste doel is en blijft. De 
advertentie die we voor een hoofd v.d. School hebben geplaatst heeft 7 sollicitanten op 
geleverd. Makeni is bezig een permit te krijgen op een niet Zambiaan te laten werken op
deze functie. Dat lijkt te lukken, nu wachten wij af welke keuze Makeni gaat maken. We
besluiten een financiële bijdrage te gaan leveren aan deze functie, zolang deze een 
meerwaarden heeft voor de school.
Belangrijkste doelen voor ( financiële) onder steunend zijn.
Studiegeld kinderen weeshuis op Makeni-school en voor verdere studie. Discussie is 
welke criteria hanteert Makeni. Besloten wordt dat we studiegeld in fases geven en
 kritisch volgen of deze studie haalbaar is.
De toiletten zijn klaar, we zullen de laatste betaling doen.
De prakticumlokalen zijn klaar, wij hebben ons deel betaald en besluiten de benodigde 
materialen op te sturen. Zie lijst materialen container. 
De kliniek in Mwomboshi gaat voor 3 maanden op onze lijst, dan moet de begroting en 
planning binnen zijn.
Solar voor kantoor aanvraag is niet ontvangen, dus vervalt.
De activiteiten van Jan Kars en vrienden richten zich op de pompen in de dorpen.
Wij richten ons de komende tijd op de organisatiestructuur van Makeni.
Wij gaan een ( financiële ) tussen evaluatie vragen.
Zorg en aandachtspunt en blijft de communicatie met Makeni. 
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